สรุปขั้นตอนการขอรับรอง

สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563
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ยื่นขอรับรอง

ผู้ขอรับการรับรอง

คุณสมบัติผู้ขอ

ข้อ 5

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์

สนง.ปศุสัตว์อําเภอ

ส่งเอกสาร

ข้อ 8 ที่ปรึกษาเกษตรกร

2. ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอน ยกเว้นถูกเพิกถอนแล้ว > 2 ปี

✔ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

3. ผ่านการรับรอง GAP หรือ GFM

✔ ให้คําปรึกษาแนะนําก่อนการตรวจประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน

ข้อ 6

แบบคําขอรับรองการประเมิน พปร.1 / พปร.4
✦

กรณีบุคคลธรรมดา
✓ สําเนาบัตรประชาชน

✔ ดําเนินการเก็บตัวอย่าง
ตามแบบประเมิณ พปร.3
(ตารางหน้าถัดไป)
ดําเนินการภายใน 1 เดือน

✓ แบบ ฟปร.2 (ข้อมูลฟาร์ม)

✓ สําเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
(กรณีต่ออายุ)
✦

กรณีนิติบุคคล
✓ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
✓ สําเนาบัตรประชาชน
✓ แบบ ฟปร.2 (ข้อมูลฟาร์ม)

สนง.ปศุสัตว์เขต

ข้อ 9
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรค

ภายใน 1 เดือน

ภายใน 7 วันทําการ

2. การตรวจติดตามผลการแก้ไข

เสนอรายงานผล +เอกสาร

ภายใน 7 วันทําการ

3. การตรวจต่ออายุ
4. การตรวจกรณีพิเศษ

✓ สําเนา GAP / GFM

- คงไว้ซ่ึงการรับรอง

ข้อ 41

- พักใช้การรับรอง
(ไม่เกิน 180 วัน)

(ไม่น้อยกว่า 2 ปี)

ข้อ 38 - ยกเลิกการรับรอง

ส่วนสุขภาพ

- ให้การรับรอง

- คงไว้ซ่ึงการรับรอง
- พักใช้การรับรอง

- เพิกถอนการรับรอง
- ยกเลิกการรับรอง

การจัดทําและเก็บข้อมูล
ข้อ 47

ศคบ.

ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคมีกําหนดอายุ ดังต่อไปนี้

พาราทูเบอร์คูโลสิส ในโคนม โคเนื้อและหรือกระบือสําหรับทําพันธ์ุ
- ฟาร์มปลอดโรคในระดับ B ให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

ถ้าไม่ทําตาม ให้เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน
ใบรับรองสถานภาพ ฟาร์ม
ปลอดโรคทันที

ให้ฟาร์มรักษาสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรค

ปลอดโรค

- ให้การรับรอง

1. ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา วัณโรค หรือ

✓ สําเนาใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
(กรณีต่ออายุ)

พิจารณาฟาร์ม

ข้อ 27

เสนอผู้มีอํานาจลงนาม

ข้อ 13

ปลอดโรค

ข้อ 45 - เพิกถอนการรับรอง

ข้อ 11
รูปแบบการตรวจประเมิน
1. การตรวจประเมินใหม่

อธิบดีกรมปศุสัตว์

พิจารณาฟาร์ม

ข้อ 10 อํานาจหน้าที่

ดําเนินการตรวจประเมิน

กรมปศุสัตว์

ข้อ 12

ประธาน - ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.
กรรมการ - หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่
เลขานุการ - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศจ.

แจ้งผลการประเมิน

✓ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีดําเนินการแทน)
✓ สําเนา GAP / GFM

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

ฟาร์มระดับ B
ฟาร์มระดับ A
ฟาร์มปลอด FMD
ตรวจติดตาม
รายงานผลระดับ B

ภายใน 7 วันทําการ

- ฟาร์มปลอดโรคในระดับ A ให้มีอายุการรับรอง 2 ปี

2. ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะหรือแกะ
- ฟาร์มปลอดโรคในระดับ B ให้มีอายุการรับรอง 6 เดือน
- ฟาร์มปลอดโรคในระดับ A ให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

3. ใบรับรองสถานภาพฟาร์มโค กระบือ แพะ แกะปลอดโรคปากและ
เท้าเปื่อยให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

4. ใบรับรองสถานภาพฟาร์มสุกรขุนปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยให้
มีอายุการรับรอง 1 ปี

5. ใบรับรองสถานภาพฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคปากและเท้า
เปื่อยให้มีอายุการรับรอง 1 ปี

6. ใบรับรองสถานภาพกลุ่ม หรือสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซล
ลา หรือวัณโรคให้มีอายุ การรับรอง 1 ปี

ทุก 28 วัน

หลักเกณฑ์การขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ฟาร์มปลอดโรค
ชนิดสัตว์

บรูเซลลา วัณโรค หรือพาราทูเบอร์คูโลสิส
ข้อ 14

บรูเซลลา

โคนม โคเน้ือหรือกระบือพันธุ์

ข้อ 17

แพะ หรือแกะ

1. มี GAP หรือ GFM

หลักเกณฑ์พื้นฐาน

2. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
3. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว

หลักเกณฑ์ก์ารเฝ้าระวัง

สัตว์อายุ >1 ปีขึ้นไปทุกตัว ให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค ครั้งแรก

สัตว์อายุ>6 เดือนขึ้นไปทุกตัวให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค ครั้งแรก

ผ่านระดับ B มาแล้ว และสัตว์อายุ>1 ปีขึ้นไปทุกตัว ได้รับการตรวจโรคอีกครั้ง

ผ่านระดับ B มาแล้ว และสัตว์อายุ >6 เดือนขึ้นไปทุกตัว

ผ่านระดับ A มาแล้ว และสัตว์อายุ > 1 ปี ขึ้นไปทุกตัว ได้รับการตรวจโรคอีก

ผ่านระดับ A มาแล้ว และได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน 1 ปีต่อมา และให้ผลเป็น

ระดับ B

หลักเกณฑ์ก์ารเฝ้าระวัง
ระดับ A

ใน 1 ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว

ครั้งใน 2 ปีต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว

ได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน 6 เดือนต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว

ลบทุกตัว ตามเกณฑ์การเก็บตัวอย่าง ดังนี้
1. ฝูงแพะแกะมีจํานวน < 1,000 ตัว

- เก็บตัวอย่างตัวผู้ที่มีอายุ>6เดือนขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ทําหมันทุกตัว

ระดับ A (ต่ออายุ)

- เก็บตัวอย่างแพะ แกะที่มีอายุ>6เดือนขึ้นไปทุกตัว ที่ยังไม่ผ่านการตรวจโรค
ในครั้งที่ผ่านมา

เก็บตัวอย่างแพะแกะตัวเมียดังนี้

- ฝูงจํานวน <50 ตัว ให้เก็บตัวอย่างทุกตัว

- ฝูงจํานวนตั้งแต่ 50-200ตัว ให้เก็บตัวอย่าง 50 ตย.

- ฝูงจํานวน >200ตัว ให้เก็บตัวอย่างจํานวน 25% ของฝูง
2. ฝูงแพะ แกะที่มีจํานวน >1,000 ตัว

- ให้สุ่มเพื่อค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่2% ที่ความเชื่อมั่น 99%
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หลักเกณฑ์การขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ฟาร์มปลอดโรค
ชนิดสัตว์
หลักเกณฑ์พื้นฐาน

โรคปากและเท้าเป่ือย
ข้อ 19

โค กระบือ แพะ หรือแกะ

ข้อ 21

สุกรขุน

1. มี GAP / GFM

ข้อ 23

สุกรพ่อแม่พันธ์ุ

1. มี GAP
2. มีคู่มือการป้องกันและควบคุมโรค FMD
3. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
4. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์

5.มีมาตรการควบคุมการนําอาหารเช่น เนื้อสุกรและเนื้อสัตว์กีบคู่จาก ภายนอกเข้ามาภายในฟาร์ม
6. ใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่ทําลายเชื้อไวรัสFMD
7. มีการพักคอกฆ่าเชื้อโรคก่อนนําสุกรเข้ามาเลี้ยง

ใหม่ > 1 wk และ ใช้ระบบ all-in all-out นําสุกรใหม่
เข้าเลี้ยงใหเ้สร็จภายใน 1 wk

หลักเกณฑ์ก์ารเฝ้าระวัง

7. มีโรงเรือนกักกันสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ระยะเวลา
> 14 วัน

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจNSPจาก

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจNSPจากการสุ่มตัว

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจ NSP จากการสุ่มตัว

ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่

ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก

ขุน โดยมีการกระจายตัวอย่างแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน ซึ่งคํา

การสุ่มตัวอย่างซีรั่มในโค กระบือแพะ แกะ
ความชุก10% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

- ฝูงสัตว์ไม่เกิน 50 ตัว เก็บฝูงละ 30 ตย.
- ฝูงสัตว์ 51-200 ตัว เก็บฝูงละ 40 ตย.

อย่างซีรั่มในกลุ่มสุกร โดยมีกระจายตัวของตัวอย่าง
15% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (เก็บตัวอย่างฟาร์ม
ละ 30 ตย. )

อย่างซีรั่มในกลุ่มสุกร พ่อแม่พันธ์ุ สุกรอนุบาลและสุกร
นวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก 5 % ที่
ระดับความเชื่อมั่น 99 %

(เก็บตัวอย่างฟาร์มละ 90 ตย. )

- ฝูงสัตว์มากกว่า 200 ตัวข้ึนไป
เก็บฝูงละ 50 ตย.
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หลักเกณฑ์การรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
บรูเซลลา วัณโรค
หรือพาราทูเบอร์

บรูเซลลา

คูโลสิส
ข้อ 15

ปากและเท้าเปื่อย
ข้อ 20

โคนม โคเน้ือหรือ

แพะ หรือแกะ

ข้อ 18

กระบือพันธุ์

ข้อ 22

โค กระบือ แพะ หรือแกะ

สุกรขุน

รักษาการรับรอง GAP หรือ GFM
การนําสัตว์ใหม่เข้าฟาร์ม

ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ในระดับเดียวกันหรือมากกว่า

หรือสัตว์ดังกล่าวจะต้องได้รับการ

หรือสัตว์ดังกล่าวจะต้องได้รับการ

และให้ผลเป็นลบ

และให้ผลเป็นลบ

ตรวจหรือทดสอบโรค

ตรวจหรือทดสอบโรค

ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ข้อ 24

สุกรพ่อแม่พันธ์ุ
รักษาการรับรอง GAP

สังเกตอาการป่วย เป็นประจําทุกวัน หากพบอาการสงสัยของโรคให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที
การนําสัตว์ใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง สถานภาพฟาร์มปลอดโรค
หรือสัตว์นั้นต้องได้รับการตรวจโรค และให้ผลเป็น ลบสองครั้ง ในระยะเวลา ห่างกันสองสัปดาห์ ในระหว่างรอผล
การตรวจโรคทั้งสองครั้ง ให้กักแยกสัตว์น้ันออกจากสัตว์ร่วมฝูง

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

กรณีฟาร์มปลอดโรคระดับ A ต้อง

กรณีฟาร์มปลอดโรคระดับ A ต้องมี

รักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคโดย รักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคโดย

รับรองทุกสองปี

ทุกปี

ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 19

ตรวจและทดสอบโรคเพ่ือต่ออายุการ การตรวจโรคเพื่อต่ออายุการรับรอง วิธีการสุ่มเพื่อค้นหาโรค ปีละ 1ครั้ง

ข้อ 16

วิธีการสุ่มเพื่อค้นหาโรค ทุก 6 เดือน
ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 21

การเร่ิมต้นกระบวนการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคใหม่ตั้งแต่แรกมี ดังต่อไปนี้

1. ผู้ขอการรับรอง ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน ใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ตามข้อ 38 หรือข้อ 43
2. ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ
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การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ
ผู้ขอดําเนินการ

ข้อ 29

สนง.ปศุสัตว์อําเภอ

แจ้งเรื่อง

การโอนกิจการ
ผู้รับโอนกิจการ

เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน

ข้อ 30

การย้ายที่ต้ัง/

แจ้งเรื่อง

เลิกกิจการ

เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน

ข้อ 31

เปลี่ยนแปลงชื่อ
สถานที่

เสนอ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

จัดทําโดย สนง.ปศุสัตว์เขต7

คณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

กรมปศุสัตว์ /

สนง.ปศุสัตว์เขต

ดําเนินการตรวจสอบ

เสนอ

ออกใบรับรอง
/ยกเลิกการรับรอง

แจ้งเรื่อง+หลักฐาน

เสนอ

ออกใบรับรองออกฉบับใหม่ โดย
มีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่

เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน

สถานที่ต้ังเดิม+ข้อมูลอื่นๆคงเดิม

ส่งคืน
ใบรับรอง
ฉบับเดิม

ข้อ 32

ใบรับรองชารุด
หรือสูญหาย

ภายใน 15 วันวันทําการ
นับแต่วันท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่

ส่งคืน

ใบที่ชํารุด/หลักฐานแจ้งความ

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เสนอ

พิจารณา

เสนอ

ออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุ
เท่าใบรับรองฉบับเดิม

สรุปขั้นตอนการขอต่ออายุ สถานภาพฟาร์มปลอดโรค
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ข้อ 28 การเริ่มนับอายุใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การขอใบรับรองครั้งแรก ให้นับต้ังแต่วันที่ห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ หรือ กรณีทดสอบวัณโรค
ให้นับต้ังแต่วันท่ีอ่านผลการทดสอบ
2. การขอต่ออายุใบรับรอง ให้นับตั้งแต่วันถัดจากใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ

ผู้ขอต่ออายุรับรอง

ยื่นขอต่ออายุ

สนง.ปศุสัตว์อําเภอ

กรมปศุสัตว์

คณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ส่งเอกสาร

สนง.ปศุสัตว์เขต

ก่อนใบรับรองฉบับเดิม
หมดอายุ 3 เดือน

ข้อ 33

แบบคําขอรับรองการประเมิน พปร.1 / พปร.4
และ หลักฐานตามท่ีระบุในแบบคําขอ

ตรวจสอบ
ข้อ 35 ตรวจสอบ

ความถู
ความถู
กต้อกงต้อง

ข้อ 34 ดําเนินการตรวจหรือทดสอบโรค และมีผลการตรวจ
หรือ ทดสอบโรคให้แล้วเสร็จก่อนที่ใบรับรองฉบับเดิม

ดําเนินการตรวจประเมิน และ
ปฏิบัติตามข้อ 9 ถึงข้อ 12

ข้อ 36

พิจารณาแล้ว
อนุญาตให้ต่ออายุ

หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือหลังใบรับรองฉบับเดิม
หมดอายุแล้วไม่เกิน 1 เดือน

ในกรณีที่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ และใบรับ
รองหมดอายุ
ให้ผู้ขอรับการรับรองนําใบรับรองฉบับเดิมมา
ประทับตราต่ออายุเพื่อใช้แทนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ 37

กรณีการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยผู้ขอการรับรองท่ีประสงค์ จะขอต่ออายุ
การรับรอง จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจโรค

เสนอ

ออกใบรับรองฉบับใหม่

การยกเลิกการรับรอง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ผู้ขอดําเนินการ
ข้อ 38

จัดทําโดย สนง.ปศุสัตว์เขต7

กรมปศุสัตว์ /

สนง.ปศุสัตว์เขต

1. แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
/ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้

ตรวจประเมิณพิจารณา

ยกเลิก การรับรอง

เสนอ

2. ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้ันตอนการ
รับรองท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ข้อ 39

3. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรักษา
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

แจ้ง

/หลังจากถูกพักใช้การรับรอง 2 ครั้งติดต่อกัน
4. กรณีตรวจพบโรค โดยแสดงอาการตามนิยาม

ใบรับรอง

และมีผลยืนยันว่าเป็นโรค
5. กรณีตรวจพบผลเป็นบวกของโรคในฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค

หนังสือยกเลิก
ใบรับรอง

ส่งคืน
ภายใน 15 วัน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

ข้อ 46

อุทธรณ์

ภายใน 30 วัน

ผล ✚

ฟาร์มได้การรับรอง
สถานภาพ ฟาร์มปลอดโรค
FMD

ตรวจพบ
ผลบวก

✚

ผล

ตรวจโรคซํ้า
ครั้งที่ 2
7 วัน

7 วัน

: ยกเลิกการรับรอง

-:

ตรวจโรคซํ้า
ครั้งที่ 3

ผล ✚

: ยกเลิกการรับรอง
>90 วัน

ผู้ขอรับการรับรอง
ย่ืนคําร้อง+หลักฐานทางห้องปฏิบัติการ
ขอการรับรองใหม่

⏎

การพักใช้การรับรอง

จัดทําโดย สนง.ปศุสัตว์เขต7

คณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ผู้ขอดําเนินการ

ข้อ 40
มีข้อบกพร่อง

กรมปศุสัตว์ /

สนง.ปศุสัตว์เขต

ตรวจติดตาม
พักใช้ การรับรอง

ตรวจต่ออายุ

และไม่ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ข้อ 41

ภายในระยะเวลา 30 วัน

ตรวจกรณีพิเศษ

เสนอ

หยุดการอ้างถึงการได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์

ข้อ 46 อุทธรณ์

แจ้ง

คําส่ังพักใช้

แต่ละครั้ง มีระยะเวลา <180 วัน

การรับรอง

ภายใน 30 วัน

สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ข้อ 42 ตรวจติดตามผล
การแก้ไขอีกครั้ง

เสนอ

ออกใบ
รับรอง

เพ่ือคงไว้ซึ่งการรับรอง
แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ
ให้ย่ืนขอการรับรองใหม่

การเพิกถอนการรับรอง

จัดทําโดย สนง.ปศุสัตว์เขต7

คณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค

ผู้ขอดําเนินการ

กรมปศุสัตว์ /

สนง.ปศุสัตว์เขต

1. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
รักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค หรือมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการรับรอง

ข้อ 43 รวบรวมหลักฐานและเอกสาร

เสนอ

เพิกถอน การรับรอง

2.มีหลักฐานว่ากระทําผิดต่อผิดต่อกฎหมาย

ข้อ 44

หยุดการอ้างถึงการได้รับ

แจ้ง

การรับรองจากกรมปศุสัตว์

คําส่ังเพิก
ถอนการ
รับรอง

ใบรับรอง

ข้อ 45

ส่งคืน
ภายใน 15 วัน

ไม่ได้รับการพิจารณารับรอง
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค
เป็นระยะเวลา 2 ปี
ข้อ 46

อุทธรณ์

ภายใน 30 วัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

